TREDJE SØNDAG EFTER PÅSKE
Jesus sagde: »Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der
mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer?
Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for
at også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen.
« Thomas sagde til ham: »Herre, vi ved ikke, hvor du går hen, hvordan kan vi så kende vejen?«
Jesus sagde til ham: »Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.
Kender I mig, vil I også kende min fader. Og fra nu af kender I ham og har set ham.
« Filip sagde til ham: »Herre, vis os Faderen, og det er nok for os.«
Jesus sagde til ham: »Så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Filip? Den, der har
set mig, har set Faderen; hvordan kan du så sige: Vis os Faderen? Tror du ikke, at jeg er i
Faderen, og Faderen er i mig? De ord, jeg siger til jer, taler jeg ikke af mig selv; men Faderen,
som bliver i mig, gør sine gerninger. Tro mig, at jeg er i Faderen, og Faderen er i mig; hvis ikke,
så tro på grund af selve gerningerne.«
Johannesevangeliet 14,1-11

Der er noget ved dagens evangelietekst, der passer utroligt godt ind i den tid, vi står i lige nu.
I dag svarer Jesus nemlig de forvirrede og tvivlende disciple med de nok så kendte ord:
Jeg er vejen og sandheden og livet
I dag vender disciplene sig mod Jesus som den leder, der skal lede dem ud af en forvirrende og
konfliktfyldt tid.
Men det ser ikke ud til, at hans svar til dem bragte en ende på deres tvivl og forvirring.
Det kan vi måske nikke genkendende til i dag, at vi vender os mod myndighederne, mos
regeringen, Gud eller bare et menneske, vi stoler på, som kan pege os i den rigtige retning,
mens alt, det vi kender, forvandler sig for øjnene af os.
Og i den her tid er der måske også nogle, der spørger sig selv: Hvor er Gud i det, der sker lige
nu?
……..
I går så jeg det her billede på Facebook:

Det her billede er et perfekt eksempel på de spørgsmål og svar, vi som mennesker kan stille og
give.
Disciplene Thomas og Filip vil gerne have en konkret rute hen til Jesus.
I dag vil vi gerne vide, helt konkret:
Hvad har Gud gjort? Hvordan har Jesus hjulpet?
Og til det må vi sige, at det kan vi ikke få!
Men vi kan få det samme svar som Thomas og Filip fik:
Jeg er vejen og sandheden og livet
De tvivlende disciple stillede spørgsmål til Gud og ikke til Google.
De fik ikke en rute på Google maps, eller et link til instruktionsvideo på Youtube.
I stedet fik de noget andet:
De fik et svar, der stadig i dag sender vores tanker på himmelflugt.
De fik et svar, som fortæller os, at det ikke er os, der skal finde vejen til Gud.
Gud kom selv til os, og påskedag brød han dødens magt over vores liv.
……
Jeg er vejen siger Jesus i dag. og dermed skal vi forstå, at Jesus ikke kom som en åndelig
vejviser eller som en profet eller skytsengel. Det er meget voldsommere end det.
Han kom som Gud, som den skabende, dømmende, alvidende og frelsende Gud, og han svarer
os fundamentalt anderledes, end vi spørger.
Han svarer os med påskedag, med den tomme grav, og især svarer han, at vi ikke behøver at
lede efter ham.
For han finder os, han går med os, og derfor skal vi ikke selv finde vejen, for vi går allerede på
den.

